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ท่ี  GUNKUL 62/056   

                                                      14 สงิหาคม 2562 

เร่ือง     ชีแ้จงสาเหตกุารเปลีย่นแปลงผลการดาํเนินงานจากงวดเดยีวกนักบัปีก่อนเกินร้อยละ 20 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

อ้างถงึ    ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การจดัทําและสง่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 

 ตามข้อบังคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีอ้างถึงข้างต้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน)        

ขอเรียนชีแ้จงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2562 ดงันี ้

 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือน สิน้สุดวนัที่ 31 มิถุนายน 2562 และ 2561 

 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม สําหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีผลกําไร

ตามการแบง่กําไร(ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลกาํไรสุทธิ 436.99 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

กบัปีก่อน แสดงผลกําไรสทุธิ 122.98 ล้านบาท (กรณีปรับปรุงสว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างธุรกิจจํานวน 1.29 

ล้านบาทเพ่ือการเปรียบเทียบการนําเสนองบการเงินแล้ว) โดยผลกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้สาํหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2562 นัน้ มีการเปลีย่นแปลงจากปีก่อน ตามรายละเอียด ดงันี ้

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 3 เดือน 

% เปลี่ยนแปลง 

2562 2561 

รายได้จากการขาย           348.00  268.52 +29.60% 

รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟา้ 1,062.74 533.36 +99.25% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ           109.91  204.22 -46.18% 

รวมรายได้ 1,547.04 1,105.24 +39.97% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 207.43 165.98 +24.97% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 72.71 67.34 +7.97% 

ต้นทนุทางการเงิน 230.28 196.85 +16.98% 

การแบง่ปันกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 436.99 122.98 +255.33% 
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(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 3 เดือน 

% เปลี่ยนแปลง 

2562 2561 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมกอ่นการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 1.29 -100.00% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นผู้มีสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 26.11 20.81 +25.47% 

กาํไรสุทธิ 463.10 145.08 +219.20% 

  ด้านรายได้ 

 1. รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดง

จํานวน 348 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 268.52 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 79.48     

ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29.60 เติบโตจากการได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้ให้กบัภาครัฐเพ่ิมขึน้ 

 2. รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สาํหรับงวดสามเดือน สิน้สดุ

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 แสดงจํานวน 1,062.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 533.36  

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 529.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 99.25 โดยรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีสาระสาํคญัเกิด

จากการจําหนา่ยไฟฟา้จากโรงไฟฟา้กงัหนัลมครบทัง้ 3 โครงการ รวม 170 เมกะวตัต์ ซึง่เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนั

กบัปีก่อนท่ีจําหนา่ยไฟฟา้เพียง 120 เมกะวตัต์ รวมถึงมีรายได้จากการจําหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์เพ่ิมขึน้จากตา่งประเทศ 

รวม 65.3 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวัตต์ และจาก

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์คิมิทส ึประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5 เมกะวตัต์ 

 3. รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 

มิถนุายน 2562 จํานวน 109.91 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 204.22 ล้านบาท หรือคิด

เป็นลดลงร้อยละ 46.18 เน่ืองจากรายได้ปีกอ่นเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากงัหนัลมและได้รับรู้รายได้เสร็จสิน้

แล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบนัทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จํากดั (“FEC”) ตัง้แต่

เดือนกรกฎาคมในปีท่ีผา่นมา โดยเข้าร่วมประมลูงานกอ่สร้างจนถึงปัจจบุนั มี Backlog ประมาณ 7,000 ล้านบาท ซึง่จะ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 2562 ไปจนถึงปี 2564 

 ด้านค่าใช้จ่าย 

              บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ สาํหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 จํานวน 

207.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 165.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้จํานวน 41.45 

ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.97 โดยเกิดจากการตัง้คา่ประมาณการคา่ใช้จ่ายผลตอบแทนพนกังานเพ่ิมขึน้ โดยงวดเดียวกนั

กบัปีก่อนบริษัทฯ มีผลกําไรไมถ่ึงเปา้หมายท่ีประมาณการไว้ จึงมิได้ตัง้ประมาณการคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไว้ 
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ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 

 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานในภาพรวม สาํหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีผลกําไรตาม

การแบง่กําไร(ขาดทนุ) สว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ ปรากฎผลกําไรสุทธิ 661.88 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบั  

ปีก่อน แสดงผลกําไรสุทธิ 14.62 ล้านบาท (กรณีปรับปรุงส่วนของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนปรับโครงสร้างธุรกิจจํานวน 5.07  

ล้านบาทเพ่ือการเปรียบเทียบการนําเสนองบการเงินแล้ว) โดยผลกําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้สําหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวนัท่ี      

30 มิถนุายน 2562 นัน้ มีการเปลีย่นแปลงจากปีก่อน ตามรายละเอียด ดงันี ้

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

สาํหรับงวด 6 เดือน 

% เปลี่ยนแปลง 

2562 2561 

รายได้จากการขาย           679.15  547.88 23.96% 

รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟา้       1,913.09  917.41 108.53% 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการ           373.40  1,239.66 -69.88% 

รวมรายได้ 3,004.33 2,840.87 5.75% 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 397.08 317.29 25.15% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 141.05 138.82 1.60% 

ต้นทนุทางการเงิน 505.30 333.59 51.47% 

การแบง่ปันกําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 661.88 14.62 4427.84% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ - 5.07 -100.00% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นผู้มีสว่นได้เสยีท่ีไมม่ีอํานาจควบคมุ 33.16 55.41 -40.15% 

กาํไรสุทธิ 695.04 75.10 825.53% 

 ด้านรายได้  

 1. รายได้จากการขาย แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดง

จํานวน  679.15 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 547.88 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 131.27 

ล้านบาท  คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 23.96 เติบโตจากการได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้แทนจําหนา่ยอปุกรณ์ไฟฟา้ให้กบัภาครัฐเพ่ิมขึน้ 

 2. รายได้จากการขายไฟฟา้และสว่นเพ่ิมราคารับซือ้ไฟฟ้า แสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวดหกเดือน สิน้สดุ

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 แสดงจํานวน 1,913.09 ล้านบาท เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 917.41 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ จํานวน 995.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 108.53 โดยรายได้ท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีสาระสําคญั

เกิดจากการจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากังหนัลมครบทัง้ 3 โครงการ รวม 170 เมกะวตัต์ ซึ่งเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับงวด

เดียวกนักบัปีก่อนท่ีจําหน่ายไฟฟา้เพียง 60 เมกะวตัต์ในช่วงไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 และ 120 เมกะวตัต์ในช่วงไตรมาสท่ี 2 

ปี 2561 รวมถึงมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เพ่ิมขึน้จากต่างประเทศ รวม 65.3 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจาก
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โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวตัต์ และจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์คิมิทส ึ

ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5 เมกะวตัต์  

 3. บริษัทฯ มีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างและให้บริการแสดงในงบการเงินรวม สําหรับงวดหกเดือน สิน้สดุ

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 373.40 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 1,239.66        

ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 69.88 เน่ืองจากรายได้ปีก่อนเกิดจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากังหนัลมและ

ได้รับรู้รายได้เสร็จสิน้แล้ว อย่างไรก็ตามปัจจุบนัทางบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล 

จํากดั (“FEC”) ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมในปีท่ีผา่นมา โดยเข้าร่วมประมลูงานก่อสร้างจนถึงปัจจุบนั มี Backlog ประมาณ 

7,000 ล้านบาท ซึง่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตัง้แตไ่ตรมาส 3 ปี 2562 ไปจนถึงปี 2564 

 ด้านค่าใช้จ่าย 

              1. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้ สําหรับงวดหกเดือน สิน้สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

จํานวน 397.08 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนแสดงจํานวน 317.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้      

ร้อยละ 25.15 โดยเกิดจากการตัง้ค่าประมาณการค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานเพ่ิมขึน้ โดยงวดเดียวกันกับปีก่อน

บริษัทฯ มีผลกําไรไมถ่ึงเปา้หมายท่ีประมาณการไว้ จึงมิได้ตัง้ประมาณการคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไว้ 

 2. บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน สําหรับงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 แสดงจํานวน 505.30 ล้าน

บาท เปรียบเทียบงวดเดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 333.59 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 171.71 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้

ร้อยละ 51.47 เน่ืองจากบริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้จากสญัญาสนิเช่ือโครงการเพ่ิมขึน้จากการจําหนา่ยไฟฟา้เชิงพาณิชย์ใน

โครงการโรงไฟฟ้ากงัหนัลมครบทัง้ 3 โครงการ รวม 170 เมกะวตัต์ ซึง่ถือว่าเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อนท่ี

จําหนา่ยไฟฟ้าเพียง 60 เมกะวตัต์ รวมถึงมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟา้เชิงพาณิชย์เพ่ิมขึน้จากตา่งประเทศ รวม 65.3 

เมกะวตัต์ ซึง่มาจากโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์เซนได ประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 31.8 เมกะวตัต์ และจากโรงไฟฟา้พลงังาน

แสงอาทิตย์คิมิทส ึประเทศญ่ีปุ่ น ขนาด 33.5 เมกะวตัต์ 

ด้านฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 

(ล้านบาท) งบการเงนิรวม 

2562 2561 

สนิทรัพย์หมนุเวียน  5,836.45 5,538.60 

ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 24,889.78   23,018.09 

สนิทรัพย์รวม  37,477.96 35,624.75 

หนีส้นิหมนุเวียน 10,223.28 8,504.66 

หนีส้นิรวม 27,473.30 26,124.70 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,004.66 9,500.05 

 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 แสดงจํานวน 10,223.28 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวด

เดียวกนักบัปีก่อนแสดงจํานวน 8,504.66 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จากเจ้าหนีค้า่สินทรัพย์โครงการคิมิทส ึท่ียงัไม่ถึงกําหนด
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ชําระค่าก่อสร้าง และเมื่อตดัผลกระทบจากสว่นของหุ้นกู้ ท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี (ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ

จําหนา่ยหุ้นกู้ชดุใหมท่ดแทนหุ้นกู้ชดุเดิมท่ีถึงกําหนดชําระได้ในงวดเดียวกนั) อตัราสว่นหมนุเวียนตอ่หนีส้ินหมนุเวียน ณ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 จะเป็นอตัรา 2.40 เทา่ เพ่ิมขึน้จากปีก่อนแสดงอตัรา 1.48 เทา่ 

 ด้วยบริษัทฯ มีเป้าหมายการเติบโตทัง้ด้านธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจผลิตและจําหน่ายอปุกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจ

ด้านการบริการก่อสร้างครบวงจร จึงกําหนดนโยบายให้มกีารจดัจําหน่ายหุ้นกู้ ใหม่เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีจะหมดอายลุง

ในเดือนตุลาคม 2562 นี ้และบริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตในปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นการเติบโต

ตอ่เน่ืองกวา่ 8 ปีของบริษัทฯ (นบัตัง้แตเ่ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย)  

   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แสดงจํานวน 10,004.66     

ล้านบาท และ 9,500.05 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นได้นบัรวมกําไร(ขาดทนุ)สําหรับปีไว้แล้ว โดยปรากฎ

รายการท่ีมีผลกระทบทําให้สว่นผู้ ถือหุ้นลดลงดงันี ้

- Treasury stock จากโครงการซือ้หุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน จํานวน 304.67 ล้านบาท 

- ผลกระทบจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนั (การเข้าซือ้บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง บริษัท ฟิวเจอร์     

อีเลค็ทริคอล คอนโทรล จํากดั (“FEC”) จํานวน 464.75 ล้านบาท 

  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

             (นางสาวโศภชา  ดํารงปิยวฒุิ์) 

                ประธานกรรมการบริหาร 

นางสาวจนัทรา จงจามรีสีทอง / นางสาวธนวรรณ พฒันะอเนก 

เลขานกุารบริษัท / หวัหน้าสว่นงานเลขานกุารบริษัท 

สํานกักรรมการผู้จดัการ 

โทรศพัท์: 02-242-5867 / 02-242-4868 

อีเมล์: chantra@gunkul.com / tanawan..pat@gunkul.com 
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